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 -1عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی صنعتی شریف
2و -۳کارشناس ارشد فناوری اطالعات جهاد دانشگاهی صنعتی شریف
 -۴کارشناس عمران شرکت کنترل ترافیک تهران
 -۵کارشناس فناوری اطالعات جهاد دانشگاهی صنعتی شریف
 -۶کارشناس ارشد مهندسی صنایع جهاد دانشگاهی صنعتی شریف
 -7کارشناس ارشد علوم کامپیوتر جهاد دانشگاهی صنعتی شریف

چكیده
سامانههای حملونقل عمومی در کالن شهرها از جایگاه ویژهای در حملونقل درون شهری برخووردار
هستند و حجم باالیی از بار سفرهای درون شهری را برعهده دارند .توسعه فناوریهای مرتبط با بهبود
خدمات در این بخش به افزایش بهره وری در سطح جامعه و استفاده بهینه از منابع موجود میانجامود.
از اینرو به منظور کاهش تقاضای استفاده از خودروهای شخصی در سوفرهای درونشوهری و اهمیوت
کاسته شدن از حجم خودروها برای روانسازی ترافیوک باوارریری و توسوعه ایون نووع فنواوریهوا و
کاربردهای آنها در سامانههای حملونقل عمومی ضروری به نظر میرسد.
به این منظور پس از بررسی کاربردهای فناوری ارتباطات خوودرویی در میویطهوای شوهری کواربرد
«کاهش تغییرات زمان سفر اتوبوسها نسبت به جدول زمانبندی آنها» با اسوتفاده از فنواوری DSRC
به عنوان کاربرد منتخب توسط جهاد دانشگاهی صنعتی شریف و به کارفرمایی شرکت کنترل ترافیوک
تهران در خط  1۱سامانه اتوبوسرانی تندرو ( )BRTتهران به اجرا درآمده است .مقاله حاضر به تشریح
مراحل پیادهسازی این کاربرد و ارزیابی نتایج آن میپردازد.

کلید واژه

 :سامانههای حمل و نقل عمومی ،فناوری ارتباطات خودرویی ،کاهش تغییرات زمان سفرDSRC ،

 1عضو رروه پژوهشی فناوری اطالعات جهاد دانشگاهی شریف ataeian@dsharif.ac.ir ۶۶۱2۴۶2۴
 2عضو رروه پژوهشی فناوری اطالعات جهاد دانشگاهی شریف m.ashouri@dsharif.ac.ir ۶۶۱2۴۶2۴

 مقدمهدر سالهای اخیر با توجه با قابلیتهایی که سامانههای حملونقل هوشمند ( )۳ITSنسبت به سایر
روشهای سنتی فراهم کرده است شاهد رسترده شدن این سامانهها و پررنگ شدن و حیاتی شدن
نقش آنها در مدیریت حملونقل شهری هستیم .هم اکنون بیش از  0۱درصد کشورهای جهان توسعه
سامانههای حملونقل هوشمند را بهصورت جدی در برنامه کار خود قرار دادهاند [.]1
با رسترش دامنه تیقیق و توسعه در زمینهی این سامانهها و پیشرفت فناوریهای اطالعاتی و
ارتباطی بهخصوص فناوری ارتباطات بیسیم مفهوم جدیدی بهنام فناوری ارتباطات خودرویی در
سامانههای هوشمند حملونقل مطرح شده است که بُعد جدیدی به این سامانهها افزوده و نویدبخش
نسل جدیدی از آنها میسوب میشود .یای از مهمترین حوزههای باارریری این فناوری در سامانه-
های حملونقل عمومی درون شهری میباشد .این حوزه به دلیل قابلیت کنترل وسایل حملونقل
عمومی از سوی مدیریت ناوران قابلیت تجهیز کل ناوران به دلیل میدود بودن تعداد آنها و در نتیجه
عدم نیاز به ضریب نفوذ باال برای رسترش کاربردهای مرتبط از ظرفیت باالیی برای توسعه کاربردهای
شهری و ورود این فناوری به حمل و نقل شهری برخوردار است .به عالوه از آنجایی که یای از
راهحلهای اساسی تخفیف مشاالت ترافیک و ازدحام خودروها در شهرهای بزرگ رسترش شباه
حملونقل عمومی و بویژه اتوبوسرانی است کاربردهای فناوری ارتباطات خودرویی در بخش
حملونقل عمومی به یای از نقاط تمرکز اصلی پژوهش و توسعه این فناوری تبدیل شده است.
کارشناسان صنعت حملونقل هوشمند در سراسر جهان بر این ناته اتفاق نظر دارند که باارریری این
فناوری در آینده میتواند موجبات افزایش کارآیی حملونقل عمومی را فراهم آورده و ضمن ایجاد
ایمنی راحتی و آسایش شهروندان در سفرهای خودرویی بسیاری از مشاالت کنونی در حوزه ترافیک
شهری و جادهای را نیز برطرف سازد .
در این راستا و برای ارائه خدمات بیشتر در بخش حملونقل عمومی رروه پژوهشی فناوری اطالعات
جهاد دانشگاهی صنعتی شریف در ادامه مطالعات خود پیرامون فناوری ارتباطات خودرویی و انجام
پروژه ملی «طراحی و پیادهسازی سامانه ارتباطات هوشمند خودرویی» [ ]۳[]2پروژه «مطالعه
کاربردهای عملیاتی سامانه ارتباطات هوشمند خودرویی مبتنی بر فناوری  DSRCدر مییطهای
شهری و پایلوت کاربرد منتخب» را با کارفرمایی شرکت کنترل ترافیک تهران در طول سالهای ۳۳-
 ۳۴به انجام رسانده است.
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به همین منظور مطالعات اولیه بر روی کاربردهای متصور فناوری ارتباطات خودرویی در سامانه BRT

ارزش افزوده حاصل از این کاربردها و چالشهایی که در روند توسعه آنها ممان است وجود داشته
باشد با انجام رسید .درنتیجه این مطالعات کاربرد «کاهش تغییرات زمان سفر اتوبوسها نسبت به
جدول زمانبندی آنها» با توجه به تعدد تجارب جهانی در پروژههای مرتبط با آن و تاثیر بارزی که در
افزایش رضایتمندی و اقبال بیشتر شهروندان به استفاده از حملونقل عمومی میتواند داشته باشد و با
توجه به نیازمندیهای عملیاتی در خطوط اتوبوسرانی سامانه  BRTبه عنوان کاربرد منتخب برای
آزمون توانمندهای این فناوری در مییطهای شهری در نظر ررفته شد.
در ادامه این مقاله ابتدا مروری بر مفاهیم فناوری ارتباطات خودرویی صورت ررفته است .سپس کاربرد
کاهش تغییرات زمان سفر اتوبوسهای  BRTنسبت به جدول زمانبندی حرکت آنها معرفی شده است
که با استفاده از قابلیت اولویتدهی عبور اتوبوسها در تقاطعهای مجهز به چراغراهنمایی قابل اجرا
میباشد .پس از آن نیوه پیادهسازی این کاربرد در مسیر منتخب معیارهای ارزیابی و تیلیل نتایج
حاصل از اجرای کاربرد و در انتها جمعبندی مطالب مقاله ارائه شده است.
 مروری بر فناوری ارتباطات خودرویی  -معرفی فناوریخودروی مجهز به فناوری ارتباطات خودرویی یا به عبارتی خودروی مرتبط وسیله نقلیهای است که از
اطالعات ارسال شده از خودروهای اطراف خود و یا از تجهیزات مستقر در کنار مسیر استفاده میکند.
این اطالعات میتوانند آراهی موقعیتی راننده را نسبت به شرایط پیرامونی خود به رونهای ارتقا
بخشند که حسگرهای درونی خودرو به هیچ وجه قادر به انجام آن نیستند.
یک سامانه ارتباطات هوشمند خودرویی در سادهترین شال خود از دو جزء اصلیِ تجهیزات درون
خودرویی ) )۴OBUو تجهیزات کنار مسیر ) )۵RSUتشایل شدهاست .ارتباط بین  OBUخودروها با
یادیگر (ارتباطات  ) V2Vو همچنین با RSUها (ارتباطات  )7V2Iو دادههایی که میان آنها مبادله
میشوند اساس کار این سامانه را تشایل میدهد .سپس این تجهیزات براساس نوع کاربرد از طریق
بستر مخابراتی راه دور با مراکز رردآوری و پردازش دادههای ترافیای و یا مراکزکنترل ترافیک نیز به
مبادله اطالعات میپردازند.
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آنچه فناوری ارتباطات خودرویی را از سایر فناوریهای مرسوم  ITSمتمایز میسازد کاربرد ارتباطات
بیسیم است .از میان فناوریهای ارتباطات بیسیم از جمله ارتباطات شباه سلولی (تلفن همراه)
فناوری ارتباطات برد کوتاه اختصاصی ( )0DSRCکه در باند فرکانسی  ۵.۳ریگاهرتز عمل میکند به
علت تأخیر بسیار کوتاه و برد قابل قبول برای ارتباطات میلی (که برای ارتباطات خودرو با خودرو
 ۳۱۱متر و برای ارتباطات خودرو با تجهیزات کنار مسیر  1۱۱۱متر در نظر ررفته میشود) به عنوان
فناوری مطلوب و بدون جایگزین در کاربردهای ارتباطات خودرویی شناخته شده است.
  -معماری سامانهشال  1معماری کلی یک سامانه مبتنی بر ارتباطات خودرویی را نشان میدهد .همانطور که در این
شال مشاهده میشود اجزاء اصلی این سامانه عبارتند از:
 )1تجهیزات درون خودرویی یا OBUها که شامل اجزاء زیر هستند:
 تجهیزات پردازشی خودرو تجهیزات ارتباطی در مییط خودرویی بر اساس استاندارد IEEE 802.11p تجهیزات جمعآوری داده حسگرها و تجهیزات الاترونیای خودرو تجهیزات کنترل و تنظیمکننده برق ورودی واسط ارتباطی برای تعامل با کاربر. )2تجهیزات کنار مسیر یا RSUها که اجزاء زیر را شامل میشوند:
 تجهیزات پردازشی تجهیزات الزم برای ارتباط با خودروها بر اساس استاندارد IEEE 802.11p تجهیزات جمعآوری داده تجهیزات  ITSو اطالعات مییطی (مانند اطالعات هواشناسی) تجهیزات کنترل دمای داخلی تجهیزات تأمین کنترل و تنظیم برق مصرفی تجهیزات ارتباطی راه دور.این تجهیزات از طریق ارتباط با تجهیزات درون خودرویی و تجهیزات  ITSاطالعات مییطی
و ترافیای را جمعآوری کرده و هشدارهای ایمنی و اطالعات ترافیای الزم را در اختیار
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خودروها قرار میدهند .همچنین اطالعات جمعآوری شده توسط این تجهیزات به مرکز
کنترل و مانیتورینگ سامانه موسوم به  ۳CCRارسال میشوند.
1۱
 )۳بستر مخابراتی راه دور((WAN
به منظور انتقال اطالعات جمعآوری شده در تجهیزات کنار مسیر و ارسال پیامهای ترافیای از
مرکز به خودروها و همچنین مانیتورینگ و کنترل تجهیزات از راه دور از بستر شباه
ارتباطات سلولی به عنوان بستر مخابراتی راه دور استفاده میشود.
 )۴مرکز کنترل و مانیتورینگ سامانه یا CCR
این مرکز وظیفه کنترل و مانیتورینگ تجهیزات جمعآوری دادههای عبوری خودروها
مدیریت اطالعات ایمنی و ترافیای و ارسال پیامهای الزم به خودروها را بر عهده دارد .در این
مرکز اطالعات الزم برای تولید پیامهای ایمنی و ترافیک مورد نیاز خودروها از سایر مراکز
مرتبط مانند مرکز مدیریت راههای کشور و سازمان هواشناسی کشور دریافت میشوند.

شال  :1معماری یک سامانه مبتنی بر ارتباطات خودرویی

براساس مبادله دادهها بین اجزای مختلف این سامانه و در پاسخ به نیازهای دنیای واقعی پیرامون ما
کاربردهای متنوع سامانه ارتباطات هوشمند خودرویی طراحی شده و به اجرا رذارده میشوند .این
کاربردها در سه حوزه اصلی و مورد نیاز صنعت حملونقل شامل بهبود ایمنی روانسازی ترافیک و
کاهش آالیندری زیستمییطی[ ]۴تعریف شده و در مییطهای شهری و جادهای قابل پیادهسازی
هستند.

Central Control Room
Wide Area Network
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 -3معرفی کاربرد کاهش تغییرات زمان سفر اتوبوسها نسبت به جدول زمانبندی آنها
کاربرد منتخب برای آزمون قابلیتهای فناوری ارتباطات خودرویی در مییطهای شهری با هماهنگی و
توافق شرکت کنترل ترافیک تهران به این صورت تعریف شده است که تغییرات زمانبندی حرکت
اتوبوسهای  BRTبا استفاده از قابلیتهای این فناوری تیت کنترل قرار ررفته و به حداقل ممان
کاهش یابد .با اجرای این کاربرد عالوه بر کنترل نظم حرکت اتوبوسها ایمنی تردد آنها در مسیرهای
حرکت ارتقاء یافته و به افزایش رضایتمندی مسافران و ترغیب افراد جامعه به استفاده از خدمات
حملونقل عمومی میانجامد.
این کاربرد برای وسایل نقلیه عمومی نظیر اتوبوسهای  BRTقابلیت اولویتدهی عبور از تقاطعهوای
مجهز به چراغ راهنمایی را فراهم میکند .با توجه به ایناه اتوبوسهای  BRTدارای خطوط ویژه برای
تردد در میدودههای شهری هستند تخمین زمان رسیدن آنها به تقاطعها و اولویتدهوی عبوور آنهوا
بازده باالتری نسبت به دیگر خطوط اتوبوسرانی دارد .اولویتدهی به اتوبوسهوا مویتوانود بور حسوب
پارامترهای مختلفی نظیر حجم مسافر موقعیت وسیله حجم دیگر وسایل نقلیه واقوع در مسویر نووع
 DSRCاطالعات

خدمات حملونقل عمومی و زمان حرکت تعیین شود .این کاربرد از طریق ارتباطات
 RSUمتصل به کنترلر چراغ راهنمایی ارسال کرده و با توجوه بوه

مربوط به وسیله نقلیه عمومی را به
اطالعات دریافتی از وضعیت ترافیک تقاطع فرمان اولویت مورد نظر را برای عبور آن صادر موینمایود.
این اولویت غالباً به صورت افزایش میدود بازه زمانی چراغ سبز و یا کاهش زمان وضعیت چوراغ قرموز
اعمال میشود.
اولویتدهی عبور وسایل نقلیه عمومی ( 11)TSPبویژه اتوبوسهای درونشهری در بسیاری از پروژههای
جهانی پیادهسازی شده و تأثیر بسزایی در کاهش زمان سفر و افزایش رضایتمندی مسافران داشته و
در نتیجه به کاهش هزینهها افزایش ظرفیت و افزایش درآمد ناوران اتوبوسرانی انجامیده است[.]۶[]۵
برای مثال در در یای از جادههای سان ماتئو در ایالت کالیفرنیای امریاا پیادهسازی این کاربرد در
 ۳۵تقاطع از طریق سبز کردن زود هنگام چراغراهنمایی و افزایش زمان سبز بودن چراغ باعث شده
است تا زمان توقف اتوبوسها در تقاطعها به میزان  10.۵درصد در مسیر شمالی و  ۳2درصد در مسیر
جنوبی کاهش داشته باشد .همچنین با پیادهسازی این کاربرد در این جاده متوسط زمان حرکت
اتوبوسها  ۴.۳درصد در مسیر شمالی و  ۵.۶درصد در مسیر جنوبی کاهش داشته است[ .]7در شهر
لوسآنجلس نیز پیادهسازی این کاربرد در  211تقاطع باعث  %7.۵کاهش زمان سفر شده است و در
دو مسیر آزمون به نتیجه  %۳۳و  %۳۶کاهش زمان توقف اتوبوسها در تقاطعها رسیده است[.]0
Transit Signal Priority
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 -4تشریح پیادهسازی کاربرد
در پیادهسازی این کاربرد تعداد  1۱دستگاه از اتوبوسهای خط شماره  1۱سامانه  BRTشهر تهران
(بزررراه آیتا ..اشرفی اصفهانی مسیر میدان آزادی به دانشگاه آزاد و برعاس) به  OBUو پنل اعالم
وضعیت به راننده مجهز شدهاند .شال  2نیوه نصب این تجهیزات را نشان میدهد .همچنین در مسیر
حرکت این اتوبوسها در سه تقاطع مرزداران باغفیض و پونک تجهیزات کنار مسیر  RSUنصب
رردیده و اتصال این تجهیزات به کنترلرهای چراغ راهنمایی که از نوع  12SCATSهستند برقرار شده
است .برقراری ارتباطات مورد نیاز بین RSUها و مرکز کنترل و مانیتورینگ سامانه ( )CCRبا استفاده
از شباه ارتباطات سلولی (تلفن همراه) صورت ررفته است.

شال ( :2سمت راست) نصب تجهیزات  OBUو (سمت چپ) نصب پنل اعالم وضعیت به راننده در داخل اتوبوس

شرح کاربرد مطابق زیر میباشد:
 .1در ابتدا جدول زمانبندی حرکت اتوبوس در  OBUآن باررذاری میشود .با استفاده از این جودول
و در نظر ررفتن زمان اعزام هر اتوبوس تصمیمات مورد نیاز بورای کواهش تغییورات زموان سوفر
ررفته خواهد شد .زمان اعزام هر اتوبوس از آن جهت که زمانبندی رسیدن به ایستگاهها بر اساس
آن انجام میشود نقش مهمی در اجرای کاربرد ایفا میکنود .بنوابراین تصومیم در خصووص جلوو
بودن از زمانبندی مورد انتظار و یا عقب بودن از این زمانبندی بر اساس زمان اعزام اتوبوس اتخاذ
میشود .قابل ذکر است که جدول زمانبندی حرکت اتوبوسها در فصول مختلوف سوال متفواوت
است و باید با توجه به شرایط ترافیای هر فصل تنطیم و بر روی  OBUاتوبوسها باررذاری شود.
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 .2در هر ایستگاه وضعیت فعلی اتوبوس نسبت به زمانبندی حرکت مورد انتظار آن بررسی مویشوود.
بر این اساس هر اتوبوس میتواند در یای از  ۳وضوعیت )1 :عوادی  )2جلووتر از زمانبنودی و )۳
عقبتر از زمانبندی قرار داشته باشد.
 .۳زمان بررسی آهنگ حرکت اتوبووس نسوبت بوه جودول زمانبنودی موورد انتظوار در لیظوه ورود
اتوبوسها به ایستگاه خواهد بود .در این لیظه زمان رسیدن اتوبوس به ایستگاه با زمانبندی مورد
انتظار مقایسه شده و در صورتی که حداکثر بوه میوزان  eاز ایون زموان فاصوله داشوته باشود در
وضعیت عادی قرار میریرد .در صورتیکه تفاضل زمان رسیدن به ایستگاه از زموان موورد انتظوار
عدد مثبتی بیش از مقدار  eباشد نشان دهنده وضعیت عقبتر از زمانبندی و در صورتیکوه ایون
تفاضل عدد منفی کمتر از مقدار  –eباشد نشان دهنده وضعیت جلوتر از زمانبندی است.
 .۴در صورتیکه اتوبوس در وضعیت عادی قرار داشته باشد عمل خاصی انجام نخواهد شد.
 .۵در صورتیکه اتوبوس در وضعیت عقبتر از زمانبندی قورار ررفتوه باشود اولویوتدهوی بوه عبوور
اتوبوس از میل تقاطع یا تقاطعهای بعدی راهاار اصلی کاهش میزان تأخیر در حرکت آن اسوت.
ماانیزم اولویتدهی عبور به این صورت خواهد بود که زمان چراغ سبز در میل تقواطع بوه مودت
میدودی (حداکثر  2۱ثانیه) اضافه می شود تا اماان عبور اتوبوس از تقواطع بودون توقوف فوراهم
شود .برای این منظور قبل از رسیدن اتوبوس به چوراغ راهنموایی در صوورتیکوه اتوبووس واجود
شرایط اعطای اولویت باشد درخواستی برای ررفتن اولویت عبور ارسوال مویکنود .چنانچوه ایون
درخواست با سیاستهای اعطای اولویت به اتوبوسها (برای مثال هر دو دقیقه تنها یک اولویت در
یک چراغ قابل اعطا است) منافاتی نداشته باشد به درخواست واصله پاسخ مثبت داده خواهد شد.
برای ایستگاه هایی که قبل از چراغ راهنمایی قرار ندارند درخواست اولویوت در فاصوله مشخصوی
قبل از چراغ ارسال میشود .اما در حالتی که ایستگاه اتوبوس درست قبل از چراغ واقع شده باشد
درخواست اولویت با تشخیص حرکت اتوبوس به سمت چراغ ارسال خواهد شد.
 .۶در صورتیکه اتوبوس در وضعیت جلوتر از زمانبندی قرار داشته باشد از راهاوار توقوف بیشوتر در
ایستگاهها استفاده خواهد شد :در این حالت پیغامی مبنی بر توقف بیشتر اتوبوس در ایستگاه بوه
راننده داده میشود .البته به دلیل احتمال ایجاد عدم رضایت در مسافران نمویتووان مودت زموان
توقف در ایستگاه را بیش از مدت مشخصی افزایش داد .در حوال حاضور زموان افوزایش توقوف در
ایستگاه  1۵ثانیه میباشد .اعالم توقف بیشتر در ایستگاه از طریق چراغهای  LEDپنل نصب شده
در داخل اتوبوس (تصویر سمت چپ در شال  )2به اطالع راننده رسانیده میشود.
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 -5ارزیابی عملكرد
 -5معیارهای ارزیابیهمانطور که ذکر شد هدف اصلی اجرای کاربرد کاهش تغییرات زمان سفر نسبت به جدول زمانبندی
اولیه حرکت اتوبوسها میباشد .بنابراین پارامتر اصلی برای ارزیابی این کاربرد میزان تغییرات زمان
سفر نسبت به این جدول زمانبندی است .همچنین همانطور که قبالً مورد شاره قرار ررفت در این
کاربرد برای رعایت زمان رسیدن به ایستگاهها طبق جدول زمانبندی دو راهاار زیر مورد استفاده قرار
ررفته است:
 .1اولویتدهی عبور در تقاطعها به اتوبوسهایی که از زمانبندی عقب هستند.
 .2اعالم توقف بیشتر در ایستگاهها به رانندران در صورتیکه از زمانبندی جلو باشند.
اثر بخشی هریک از این دو راهاار معیارهای دوم و سوم برای ارزیابی اثربخشی اجرای کاربردخواهند
بود .در ادامه هریک از این معیارها تشریح شدهاند:
  -5-میزان تغییرات زمان سفربرای ارزیابی این معیار از جدول زمانبندی حرکت اتوبوسها استفاده میشود .جدول زمانبندی
حرکت ماتریسی است که در آن زمان رسیدن اتوبوس به هر یک از ایستگاهها در بازههای زمانی
مختلف در روز تخمین زده شده است .وضعیت مطلوب در این کاربرد رسیدن بهموقع اتوبوسها طبق
جدول زمانبندی میباشد .بنابراین کاهش تغییرات زمان سفر نسبت به جدول زمانبندی در هر یک از
ایستگاهها مورد انتظار است .برای اندازهریری میزان تغییرات زمان سفر در هر ایستگاه قدر مطلق
مقدار اختالف زمان واقعی رسیدن به ایستگاه از جدول زمانبندی میاسبه میشود و سپس میانگین
تمامی این مقادیر برای ایستگاه میاسبه میشود .نتایج به دست آمده نشان دهنده میزان متوسط
تغییرات از جدول زمانبندی در ایستگاه میباشد.
  -5-اثربخشی اولویتدهی عبور از تقاطعاثربخشی اولویتدهی عبور از تقاطع به طور مجزا برای هر یک از چراغهای راهنمایی که در آن
اولویت عبور اعطا میشود و نیز برحسب مسیری که در آن اتوبوسها اولویت عبور میریرند ارزیابی
میشود .به عبارت دیگر برای هر یک از تقاطعهای مرزداران باغ فیض و پونک و با توجه به مسیر
حرکت اتوبوسها (جنوب به شمال و شمال به جنوب) به طور مجزا عملارد اولویتدهی بررسی خواهد
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شد .کاهش تغییرات زمان سفر نسبت به جدول زمانبندی معیاری است که مطلوب میباشد .میزان
تغییرات زمان سفر نسبت به جدول زمانبندی  offsetنامیده میشود .به منظور بررسی عملارد و
اثربخشی اولویتدهی عبور اختالف  offsetدر ایستگاههای قبل و بعد از چراغ راهنمایی میاسبه
میشود .برای مثال در تقاطع مرزداران در مسیر آزادی به دانشگاه (جنوب به شمال) اختالف offset
بین ایستگاه مرزداران-شمال و باغ فیض-شمال میاسبه میشود و سپس بر روی تمامی اختالف
offsetهای بدست آمده میانگین ررفته میشود .چنانچه عدد بهدستآمده بزررتر از صفر باشد نشان
دهنده کاهش تغییرات نسبت به جدول زمانبندی است و در صورتیکه این عدد کوچاتر از صفر باشد
حاکی از عدم بهبود وضع با توجه به اولویت عبور اعطا شده میباشد.
 5- -3اثربخشی اعالم توقف به رانندگان
اثربخشی اعالم توقف به رانندران در ایستگاهها معیاری دیگر است که در ارزیابی عملارد کاربرد مورد
توجه قرار ررفته شده است .در زمانی که اتوبوسی در یک ایستگاه بیش از  ۶۱ثانیه از زمانبندی جلو
باشد ( )offset<-60چراغ قرمز  LEDبرای راننده روشن میشود تا اتوبوس مدت زمان بیشتری در
ایستگاه توقف کند .دادههای به دست آمده از رفتار رانندران بیانگر این ناته است که در بسیاری از
مواقع توجهی به اعالم توقف بیشتر در ایستگاه نمیشود .بنابراین برای درک بهتر میزان اثررذاری
اعالم توقف مواردی که راننده به این اعالم توجه کرده است از مواردی که به آن توجهی نداشته و
کمتر از زمان پیشنهادی در ایستگاه توقف نموده باید متمایز شوند .همچنین به منظور میاسبه و
سنجش میزان تأثیررذاری اعالم توقف اختالف زمان  offsetدر ایستگاه فعلی و ایستگاه بعدی
میاسبه میشود .در صورتی که این مقدار بزررتر از صفر باشد بیانگر بهبود روند حرکت اتوبوسها و
کاهش فاصله زمانی اتوبوس با جدول زمانبندی میباشد.
 -5روش جمعآوری دادههابرای تیلیل نتایج باید مقایسهای بین حالتی که کاربرد کاهش تغییرات زمان سفر فعال شده است با
حالت غیرفعال این کاربرد صورت ریرد .همانطور که اشاره شد در اجرای پایلوت بر روی  1۱دستگاه
اتوبوس تجهیزات ارتباطات خودرویی نصب شده است .برای مقایسه عملارد کاربرد تغییرات زمان
سفر در شرایط یاسان این کاربرد بر روی  ۵دستگاه اتوبوس فعال و بر روی  ۵دستگاه دیگر غیر فعال
شده است و در این  ۵دستگاه صرفاً دادههای حرکتی آنها جمعآوری شدهاند .همچنین با توجه به
مشاالتی که حرکت اتوبوسها در ایستگاههای ابتدایی (میدان آزادی و دانشگاه آزاد) داشتهاند
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ایستگاههای صادقیه و مخابرات به ترتیب به عنوان ایستگاههای شروع در دو مسیر جنوب به شمال و
شمال به جنوب در نظر ررفته شده و جدول زمانبندی نیز بر اساس زمان شروع از این ایستگاهها در
اتوبوسها باررذاری شده است.
 -5-3نتایج ارزیابی
 5- -3نتایج اثربخشی اولویتدهی عبور به اتوبوسها
در حال حاضر در سه تقاطع و در مجموع در  ۵موقعیت زیر اولویت عبور به اتوبوسها داده میشود:
 .1تقاطع مرزداران به سمت شمال
 .2تقاطع مرزداران به سمت جنوب
 .۳تقاطع باغ فیض به سمت شمال
 .۴تقاطع پونک به سمت شمال
 .۵تقاطع پونک به سمت جنوب.
همانطور که در قسمت  ۵-1-1اشاره شد در حال حاضر بررسی وضعیت اتوبوسها نسبت به جدول
زمانبندی در ایستگاهها انجام می شود بههمین منظور برای تعیین میزان اثر بخشی اولویتدهی عبور
اتوبوسها از تقاطعها از دادههای دریافت شده ( )offsetایستگاههای قبل و بعد از چراغ راهنمایی
استفاده میشود .البته در این روش نمیتوان به طور دقیق اثر اولویتدهی عبور را در سه موقعیت که
در آنها اولویت داده میشود به درستی مورد بررسی قرار داد .این سه موقعیت عبارتند از مرزداران به
سمت شمال باغ فیض به سمت شمال مرزداران به سمت جنوب .علت عدم دقت در این روش این
است که تقاطعهای مرزداران و باغ فیض بین دو ایستگاه مرزداران و باغ فیض قرار ررفتهاند .بنابراین
نمیتوان به طور مجزا اثر اولویتدهی در هر یک از این تقاطعها را مشخص کرد .با این وصف و ایناه
اثرات دو موقعیت اولویتدهی عبور در مرزداران به سمت شمال و باغ فیض به سمت شمال با یادیگر
ادغام میشود و نمیتوان اثر هر یک را جدارانه ارزیابی کرد لذا برای ارزیابی اولویتدهی عبور چهار
موقعیت خواهیم داشت که در جدول  1قابل مشاهده هستند .این جدول میزان تغییرات  offsetبرای
اتوبوسها در موقعیتهای مختلف را در بازه زمانی پنجم آبان  ۳۴تا پنجم آذر  ۳۴نشان میدهد .سطر
اول از جدول نشان دهنده اثربخشی اولویتدهی است که در آن اختالف میانگین تغییرات  offsetبرای
اتوبوسهای فعال که از زمانبندی عقبتر هستند و به آنها اولویت داده شده است نسبت به میانگین
تغییرات  offsetاتوبوسهای غیرفعالی که از زمانبندی عقب هستند و به آنها اولویتی داده نشده است
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به دست آمده است .در واقع در صورتی که ما اتوبوسهای غیرفعال را مبنای حرکت عادی اتوبوسها
در نظر بگیریم با مقایسه با آنها میتوانیم اثر بخشی اولویتدهی عبور را بسنجیم .به منظور میاسبه
اختالف تغییرات  offsetتغییرات  offsetاتوبوسهای فعال از اتوبوسهای غیر فعال کسر شده است.
بنابراین عدد مثبت نشان دهنده بهبود و در نتیجه کاهش تغییرات زمان سفر میباشد .سطر دوم از
این جدول متوسط زمان سفر بین دو ایستگاه قبل و بعد از چراغ راهنمایی را برای اتوبوسهای غیر
فعال نشان میدهد .با توجه به تغییری که در اختالف  offsetبه دست آمده است میتوان نتیجه
ررفت که زمان سفر بین دو ایستگاه کاهش و یا افزایش داشته است .بنابراین برای ایناه بتوان نسبتی
از تاثیر کاهش تغییرات بدست آورد در سطر سوم درصد تغییر در زمان سفر بر حسب سطر اول و دوم
میاسبه شده است .واحد دادههای دو سطر اول بر حسب ثانیه میباشد.
جدول  :1تغییرات  offsetبرای اتوبوسها در موقعیتهای مختلف
موقعیت
تغییرات

مرزداران شمال-
باغ فیض شمال

پونک شمال

پونک جنوب

مرزداران جنوب

اختالف تغییرات offset
اتوبوسهای فعال و غیر فعال
عقبتر از زمانبندی ()S

+۱.۳

+۳.۵

+2۴

+1۳.۳

میزان زمان سفر دو ایستگاه
متوالی قبل و بعد از چراغ
راهنمایی ()S

21۳

1۵۵

10۱

10۳

درصد تغییر در زمان سفر بین
دو ایستگاه متوالی

%۱.۴
بهبود

%۶.1
بهبود

%1۳.۳
بهبود

%7.۳
بهبود

همانطور که مشاهده میشود در موقعیت پونک به سمت جنوب بهبود خوبی در میزان offset

اتوبوسها به دست آمده است .دلیل اصلی این اتفاق وجود مسیر اختصاصی برای حرکت اتوبوس قبل
و بعد از چراغ راهنمایی میباشد .همچنین با توجه به ایناه ایستگاه پونک-جنوب بعد از چراغ
راهنمایی قرار ررفته است اتوبوس میتواند در فاصله دورتری از چراغ اولویت عبور ررفته و از تقاطع
عبور کند .موقعیت بعدی که اعمال اولویت در آن بهبود نسبی ایجاد کرده است مرزداران به سمت
جنوب میباشد .این موقعیت نیز همانند موقعیت پونک به سمت جنوب دارای مسیر اختصاصی حرکت
و فاقد ایستگاه قبل از چراغ میباشد .اما این موقعیت همانطور که در باال نیز به آن اشاره شد ما بین
دو ایستگاه باغ-فیض و مرزداران قرار دارد و ایستگاه باغ فیض قبل از چهارراه باغ فیض قرار ررفته
است در نتیجه دقت ارزیابی عملارد اولویتدهی در موقعیت مرزداران به سمت جنوب را تیت تاثیر
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قرار میدهد .موقعیت پونک به سمت شمال موقعیت دیگری است که در آن با بهبودی نسبی مواجه
بودهایم .در این موقعیت به دلیل آناه کمی قبل از چراغ مسیر حرکت اتوبوسها با دیگر خودروها
یای شده است در بسیاری از مواقع اماان عبور اتوبوسها از تقاطع در مدت زمانی که اولویت عبور
داده میشود فراهم نیست و در نتیجه بهبود حاصل از اجرای کاربرد کمتر از آن چیزی است که در
مسیر پونک به سمت جنوب بدست میآید .در موقعیت مرزداران-باغ فیض به سمت شمال بهبود
بسیار ناچیزی مشاهده میشود که این موضوع ناشی از دو عامل اصلی میباشد )1 :قرار ررفتن ایستگاه
مرزداران درست قبل از چراغ راهنمایی منجر به کاهش اثربخشی اولویتدهی عبور میرردد و اعطای
اولویت در این موقعیت را با برخی دشواریها همراه میسازد  )2قبل از چراغ راهنمایی باغ-فیض به
سمت شمال به خودروها اجازه داده میشود که در مسیر حرکت اتوبوسها برای رردش به چپ و
ورود به خیابان ناطق نوری و یا دور زدن به سمت جنوب بزررراه در انتظار سبز شدن چراغ راهنمایی
بایستند و در نتیجه اتوبوس نمیتواند از فرصت زمانی اولویت عبور برای ادامه حرکت و عبور از تقاطع
استفاده کند .در شال  ۳تصاویری که وضعیتهای فوقالذکر را در این دو موقعیت نشان میدهند قابل
مشاهده هستند.

شال  :۳یای شدن مسیرحرکت خودروها با خط ویژه اتوبوس در تقاطعهای پونک و ناطق نوری (به سمت شمال)

به عبارت دیگر با توجه به ایناه در فاصله معینی از چراغ درخواست اولویت عبور ارسال میشود و تنها
مدت زمان میدودی زمان سبز افزایش مییابد (از زمان ارسال درخواست اولویت در صورتی که
اتوبوس در انتهای زمان سبز باشد حداکثر  2۱ثانیه فرصت خواهد داشت تا از تقاطع عبور کند) یای
شدن مسیر خط ویژه حرکت اتوبوسها با خودروهای دیگر در این دو موقعیت غالباً منجر به ایجاد
صف این خودروها در پشت چراغ رردش به چپ و انسداد مسیر خط ویژه میشود که در نتیجه آن
اتوبوسها نمیتوانند در مدت زمان تمدید چراغ سبز از تقاطع عبور کنند.
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 5-3نتایج ارزیابی اثربخشی اعالم توقف به رانندگاناثربخشی اعالم توقف به رانندران در ایستگاهها معیار دیگری است که در ارزیابی عملارد کاربرد مورد
توجه قرار ررفته است .نظر به ایناه عملارد کاربرد در این قسمت متای به همااری رانندران
اتوبوسها میباشد با اجرای کارراههای آموزشی اطالعات الزم در اختیار ایشان قرار ررفته است تا به
صورت هماهنگ با آن رفتار نمایند .اما متأسفانه بهدلیل عدم اعمال راهاارهای توصیه شده برای
تضمین همااری رانندران دادههای به دست آمده رویای همااری مورد انتظار از رانندران در این
بخش نمیباشد و بنابراین نمیتوان از دادههای آن به صورت کمّی برای ارزیابی عملارد کاربرد استفاده
نمود .هر چند دادههای دریافتی در دوره ارزیابی کاربرد نشان میدهد که تعدادی از رانندران در برخی
موارد میدود به پیامهای سامانه برای توقف بیشتر در ایستگاهها توجه داشتهاند و همین میزان
همااری نیز در ارزیابی تغییرات زمان سفر تأثیررذار بوده است.
 5-3-3نتایج ارزیابی میزان تغییرات زمان سفر از جدول زمانبندی اولیه
در بررسی دادههای بهدست آمده برای ارزیابی میزان تغییرات زمان سفر از جدول زمانبندی اولیه
مواردی مشاهده شدهاند که با زمان سفر متعارف اتوبوسها در مسیر اجرای کاربرد تفاوت زیادی
داشتهاند .این موارد به دلیل ازدحام بیش از حد خودروها در میدودههای خاصی از مسیر حرکت
اتوبوسها مانند ترافیک صبیگاهی در مسیر شمال به جنوب قبل از ورودی به بزررراه نیایش به
تغییرات غیرمتعارف زمان سفر در بین ایستگاهها انجامیده است .بنابراین به منظور ارزیابی میزان
تغییرات زمان سفر در شرایط معمول انیرافات بارز دادهها در دوره زمانی تیلیل عملارد کاربرد با
حذف  1۱درصد حد باال و پائین دادهها نادیده ررفته شدهاند .نتایج کلی به دست آمده نشان میدهد
در مسیر شمال به جنوب (مسیری که شامل موقعیتهای اولویتدهی پونک جنوب و مرزداران جنوب
میباشد) میزان تغییرات زمان سفر از  1۶۳ثانیه در شرایط عادی به  1۳2ثانیه در شرایط فعال سازی
کاربرد کاهش پیدا کرده است که بهبودی در حدود  1۳درصد را نشان میدهد .در این مسیر عالوه به
بهرهمندی اتوبوسها از اماان اولویتدهی عبور از تقاطعها به دلیل افزایش حدوداً  12درصدی تعداد
دفعات جلوافتادری از جدول زمانبندی حرکت نسبت به مسیر مقابل (به علت سرازیری مسیر شمال
به جنوب) اعالم به رانندران برای توقف بیشتر در ایستگاهها نیز توانسته است تأثیررذار باشد.
اما اتوبوسها در مسیر جنوب به شمال به دلیل مشاالت مورد اشاره در بخش  ۵-۳-1برای دریافت
اولویت عبور از تقاطعهای ناطق نوری و پونک نمیتوانند همانند مسیر شمال به جنوب از اماان
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اولویتدهی عبور از این تقاطعها برای جبران بخشی از عقبافتادری خود از جدول زمانبندی حرکت
استفاده کنند .قابل ذکر است اتوبوسها به دلیل سرباالیی بودن این مسیر به طور میانگین 12درصد
بیشتر از مسیر شمال به جنوب از جدول زمانبندی عقب میافتند و همین موضوع اهمیت اولویتدهی
عبور را برای این مسیر بیشتر نشان میدهد .عالوه بر این به دلیل آناه با تعداد دفعات کمتری در این
مسیر نسبت به مسیر شمال به جنوب با جلوافتادری اتوبوسها از جدول زمانبندی آنها مواجه هستیم
تأثیر اعالم توقف بیشتر در ایستگاهها نیز بر کاهش تغییرات زمان سفر نسبت به مسیر مقابل کمتر
ارزیابی میشود .لذا بنا به دالیل فوقالذکر تیلیل مناسبی برای ارزیابی اجرای کاربرد بر میزان
تغییرات زمان سفر نسبت به جدول زمانبندی حرکت اتوبوسها در این مسیر قابل ارائه نمیباشد.
عالوه براین قابل ذکر است که در کل مسیر منتخب برای اجرای کاربرد (شامل  1۵ایستگاه) در هر
سفر حداکثر اماان بهرهمندی از اولویت عبور در دو تقاطع وجود داشته است که به طور طبیعی از
ظرفیت میدودی برای بهبود تغییرات زمان سفر برخوردار میباشد.
 -6نتیجه گیری
مطالعات تیقیقاتی بر روی کاربردهای فناوری ارتباطات خودرویی تأثیر بارز پیادهسازی این کاربردها را
در افزایش کارایی سامانههای حملونقل در جهان نشان میدهد .تجربیات حاصل از اجرای برخی
پروژهها در دنیا نشان داده است که پیادهسازی کاربردهای این فناوری در سامانههای حملونقل
عمومی باعث کاهش زمان سفر کاهش تغییرات زمان سفر و کاهش آلودری هوا خواهد شد.
نتایج حاصل از اجرای آزمایشی کاربرد «کاهش تغییرات زمان سفر اتوبوسها نسبت به جدول
زمانبندی آنها» با استفاده از فناوری  DSRCدر خط  1۱سامانه  BRTتهران نشان میدهد که
پیادهسازی آن در یک مسیر منطبق با اصول مهندسی ترافیک توانسته است به  1۳درصد بهبود در
تغییرات زمان سفر اتوبوسها نسبت به جدول زمانبندی اولیه حرکت آنها بیانجامد .بر این مبنا میتوان
انتظار داشت در مسیرهایی که دارای تقاطعهای متعدد هستند اجرای این کاربرد بالقوه میتواند به
بهبودهای قابل توجهی در کاهش زمان سفر و کاهش تغییرات برنامه زمانبندی حرکت اتوبوسهای
شهری منجر شود.
اجرای این کاربرد به عنوان یک پروژه تیقیقاتی برای ارزیابی قابلیتهای فناوری ارتباطات خودرویی
در مییطهای شهری نشان داده است که کاربرد اولویتدهی عبور اتوبوسها در تقاطعهای شهری هر
چه شرایط ترافیای و تمهیدات انتظامی برای جلوریری از انسداد مسیر حرکت اتوبوسها توسط سایر
خودروها بیشتر مهیا باشد با نتایج بهتری برای کاهش زمان سفر اتوبوسها همراه خواهد بود .نتایج
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حاصل از اجرای این پروژه همچنین مؤید آن است که برای رسیدن به بهبود مطلوب در کاهش
 نسبت به جدول زمانبندی حرکت آنها عالوه بر کاربرد فناوریBRT تغییرات زمان سفر اتوبوسهای
در بخش اولویتدهی عبور از تقاطعهای واقع در مسیر حرکت این اتوبوسها (که با رعایت اصول
مهندسی ترافیک در تقاطعها میتواند به حداکثر کارآیی خود برسد) الزم است با ارائه آموزشهای
الزم به رانندران و باارریری روشهای تشویقی مناسب از همااری مؤثر ایشان برای تبعیت از فرامین
 .اعالم شده جهت بهبود تغییرات زمان سفر نیز استفاده شود
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Abstract
Public transportation systems in major cities have significant role in urban
transportation and consist high volumes of urban traffic. Development of related
technologies in this field, will increase performance and optimal use of available
resources.
Due to the importance of reduction in the number of cars and to decreasing the
demand of using private cars in urban trips, operation and development of such
technologies seems to be necessary to increase traffic mobility. For this purpose,
after studying the Connected Vehicle Technology applications in urban
environments, the application of "variation reduction of BRTs travel time in
comparison with their timetable" using DSRC technology is implemented as the
selected application by ACECR Sharif branch and Tehran Control traffic
company as the employer, at line 10 of Tehran BRT system. This article outlines
the steps to implement this application and evaluation of its results.
Key words: Public Transportation systems, Connected Vehicle Technology,

Travel Time reduction, DSRC
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